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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την Φ.131569/2018/0002587/17-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά την από 22-11-2010 έκθεση του Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ, γίνεται δεκτή η
από 22-11-2010 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΑΡΡΕΡΟΟΥ-ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗ Όνομα ΛΕΤΙΣΙΑ
Όν. πατρός ΛΟΥΙΣ ΑΛΜΠΕΡΤΟ, γεν. 25-08-1985 στην ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
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2. Με την Φ.132324/2017/0015336/17-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’),
όπως ισχύουν και μετά την από 03-08-2011 έκθεση του
Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της
Ελλάδας στη ΛΙΜΑ, γίνεται δεκτή η από 03-08-2011 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΖΖΕΤΟ Όνομα ΧΟΡΧΕ
ΑΝΔΡΕΣ Όν. πατρός ΧΟΥΑΝ ΤΕΟΔΟΡΟ, γεν. 24-09-1958
στο ΠΕΡΟΥ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.144962/2017/0015848/16-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά την από 10-09-2014 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ,
γίνεται δεκτή η από 11-09-2014 αίτηση πολιτογράφησης
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΥ Όνομα ΒΕΝΕΡΑ Όν. πατρός
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ, γεν. 07-09-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.199693/2017/0024888/17-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά την από 15-12-2014 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στη ΒΗΡΥΤΤΟ, γίνεται
δεκτή η από 15-12-2014 αίτηση πολιτογράφησης της
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΑΡΜΑΟ Όνομα ΠΑΥΛΙΝΑ Όν. πατρός ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, γεν. 01-01-1942 στον ΛΙΒΑΝΟΣ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.204795/2017/0024493/13-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’),
όπως ισχύουν και μετά την από 29-08-2016 έκθεση του
Προξένου της Ελλάδας στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, γίνεται δεκτή η από 29-08-2016 αίτηση πολιτογράφησης
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΟΖΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Όνομα ΔΗΜΗΤΡΗ Όν. πατρός ΓΙΑΝΝΗΣ, γεν. 07-07-1979 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
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6. Με την Φ.201281/2016/0025432/16-04-2018 απόφαση τουΥπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά την από 19-02-2016 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στη ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, γίνεται
δεκτή η από 19-02-2016 αίτηση πολιτογράφησης της
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΥΡΕΜΕΝΟ Όνομα ΛΙΛΙΑΝΑ Όν. πατρός
ΘΟΜΑ, γεν. 21-11-1955 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την Φ.143333/2016/0009597/16-04-2018 απόφαση τουΥπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά την από 30-01-2014 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στη ΒΗΡΥΤΟ, γίνεται
δεκτή η από 30-01-2014 αίτηση πολιτογράφησης της
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΝΑΝΤΑΦ Όνομα ΚΛΑΙΡΗ Όν. πατρός ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, γεν. 15-02-1956 στον ΛΙΒΑΝΟΣ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
8. Με την Φ.130388/2018/0005131/16-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά την από 21-04-2010 έκθεση του Προξένου της Ελλάδας στο ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ,
γίνεται δεκτή η από 21-04-2010 αίτηση πολιτογράφησης
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΑΡΣΕΛΟ Όνομα ΠΑΤΡΙΣΙΑ-ΕΛΕΝΗ Όν. πατρός ΜΠΕΡΝΑΡΔΟ-ΕΔΜΟΥΝΤΟ, γεν. 09-05-1957 στην
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
9. Με την Φ.208429/2018/0006023/16-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’),
όπως ισχύουν και μετά την από 14-07-2017 έκθεση του
Προξένου της Ελλάδας στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, γίνεται δεκτή η από 14-07-2017 αίτηση πολιτογράφησης
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΑΛΤΑΜΑΡΑΣ ΖΑΡΜΠ Όνομα ΕΛΙΣΑΒΕΤΕΛΣΑ Όν. πατρός ΠΕΤΡΟΣ, γεν. 18-10-1970 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
10. Με την Φ.208426/2018/0006027/16-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α’),
όπως ισχύουν και μετά την από 10-07-2017 έκθεση του
Προξένου της Ελλάδας στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, γίνεται δεκτή η από 03-07-2017 αίτηση πολιτογράφησης
του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΑΖΓΚΑΡΛΟ Όνομα ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Όν. πατρός ΜΠΟΡΙΣ, γεν. 13-01-1962 στην ΤΟΥΡΚΙΑ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
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(2)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.206617/2018/0004847/24-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 31/29-11-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου γίνεται δεκτή η από 30-09-2015
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΥΛΑΪ Όνομα ΑΛΚΕΤΑ Όν. πατρός ΧΥΣΕΝ,
γεν. 19-01-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.207149/2018/0004115/23-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 38/01-06-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή
η από 11-04-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΡΟΥΣΣΟΥ Όνομα ΡΑΪΣΑ Όν. πατρός ΙΒΑΝ,
γεν. 14-09-1962 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.209363/2018/0007578/23-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 19/12-09-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται
δεκτή η από 25-08-2014 αίτηση πολιτογράφησης του
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΛΟΥΜΑΪ Όνομα ΓΙΑΝ Όν. πατρός ΤΟΜ, γεν.
12-01-1973 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
4. Με την Φ.207982/2018/0004110/23-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 77/07-12-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
09-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΚΟΥΣΤΑ Όνομα ΠΥΡΟ Όν. πατρός ΓΚΟΓΚΟ, γεν. 15-01-1951 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
5. Με την Φ.208167/2018/0003120/23-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 1/13-01-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα και
Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
16-10-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς
αλλοδαπού υπό στοιχεία:
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Επώνυμο ΝΙΚΑΪ Όνομα ΒΙΚΤΟΡ Όν. πατρός ΓΙΑΚ, γεν.
10-04-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
6. Με την Φ.208187/2018/0003093/23-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 67/26-10-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή
η από 31-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΚΙΚΑ Όνομα ΓΚΡΙΟΛΑ Όν. πατρός ΝΙΚΟΛΑ,
γεν. 19-09-1987 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
7. Με την Φ.208340/2018/0003096/23-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 05/24-02-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται
δεκτή η από 07-04-2014 αίτηση πολιτογράφησης του
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΓΙΟΒΑΝ Όνομα ΑΝΤΡΙΑΝ Όν. πατρός ΒΑΓΓΕΛ,
γεν. 09-04-1974 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
8. Με την Φ.143808/2018/0006924/20-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του άρθρου 22
παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά Το υπ’ αριθ. 20/07-112017 πρακτικό της Α’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του
Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 26-11-2008
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΑΦΟΥΑ Όνομα ΧΑΦΕΖ Όν. πατρός ΣΟΥΕΜΠ, γεν. 01-07-1963 στην ΣΥΡΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
9. Με την Φ.144564/2018/0007882/24-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του άρθρου 22
παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 1/16-012018 πρακτικό της Α’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του
Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 28-04-2009
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΜΕΛΛΟΥΚ Όνομα ΟΥΑΦΑΑ Όν. πατρός ΜΟΧΑΜΑΝΤ, γεν. 25-12-1974 στο ΜΑΡΟΚΟ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
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Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.209905/2018/0003744/24-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 30/05-09-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κεντρικού Τομέα
και Δυτικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
13-03-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΛΟΜΙ Όνομα ΕΝΤΕΛΑ Όν. πατρός ΓΙΑΝΝΗ,
γεν. 10-07-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.210548/2018/0006920/24-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 52/28-09-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 15-04-2014 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΙΟΣΕ Όνομα ΤΑΟΥΛΑΝΤ Όν. πατρός ΛΕΞΙ,
γεν. 13-03-1972 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(4)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1.- Με την Φ.201934/2018/0004126/24-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 10/09-10-2015 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Αιγαίου της
Α.Δ. Αιγαίου γίνεται δεκτή η από 18-03-2015 αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΑΒΑΝΤΖΙΟΥ Όνομα ΔΗΜΗΤΕΡ Όν. πατρός
ΧΑΡΙΛΑ, γεν. 06-06-1965 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.203025/2018/0004009/24-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α), όπως ισχύουν και μετά το 12/27-05-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αν. Μακεδονίας Θράκης γίνεται δεκτή η από 09-09-2015 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΠΕΤΡΟΒΑ Όνομα ΠΕΝΚΑ Όν. πατρός ΒΑΣΙΛ,
γεν. 16-08-1967 στην ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.

Ο Υπουργός

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
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(5)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.208116/2018/0007104/23-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 08/23-05-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Κρήτης γίνεται
δεκτή η από 22-04-2014 αίτηση πολιτογράφησης του
αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΑΛΑΜΟΥΡΙ Όνομα ΧΟΥΣΣΑΜ Όν. πατρός
ΑΛΙ, γεν. 08-11-1965 στην ΣΥΡΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.210208/2018/0007098/23-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α), όπως ισχύουν και μετά το 53/03-10-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της
Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 03-06-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΡΕΜΠΙΤΣΚΑ Όνομα ΟΡΝΕΛΑ Όν. πατρός
ΣΟΦΟΚΛΗ, γεν. 20-12-1977 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(6)
Πολιτογράφηση αλλοδαπού.
Με την Φ.210799/2018/0007254/24-04-2018 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α'),
όπως ισχύουν και μετά το 66/30-11-2017 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Αθηνών Α΄ της Α.Δ. Αττικής
γίνεται δεκτή η από 01-11-2016 αίτηση πολιτογράφησης
του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΣΙΖΑΝΟΥ ΤΟΥΖΙΜΠΙΚΙΛΕ Όνομα ΦΕΡΝΑΝ
Όν. πατρός ΖΙΛΜΠΕΡ, γεν. 27-07-1979 στην ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ, για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(7)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.92248/2018/0001001/23-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004 (217 Α’),
όπως ισχύουν και μετά το 15/23-06-2017 πρακτικό της
Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και
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Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από 03-07-2014
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού
υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΚΟΡΚΑΪ Όνομα ΝΤΡΙΤΑΝ Όν. πατρός ΦΑΝΤΙΛ,
γεν. 30-12-1975 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.208684/2018/0007606/23-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ισχύουν και μετά το 58/23-09-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Βορείου Τομέα
και Ανατολικής Αττικής της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή
η από 10-07-2014 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΤΖΕΓΙΑ Όνομα ΓΚΑΡΕΝΤΙΝΑ Όν. πατρός ΚΑΠΛΑΝ, γεν. 22-03-1966 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
3. Με την Φ.108518/2018/0007667/23-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004
(217 Α’), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α’) και του άρθρου 22
παρ. 1 του ν. 3838/2010 και μετά το υπ’ αριθ. 16/10-102017 πρακτικό της Α’ Επιτροπής Πολιτογράφησης του
Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η από 23-04-2007
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό
στοιχεία:
Επώνυμο ΜΠΕΖΟΥΧ Όνομα ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ Όν. πατρός
ΜΙΚΟΛΑ, γεν. 08-09-1975 στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(8)
Πολιτογράφηση αλλοδαπών.
1. Με την Φ.208079/2018/0004111/19-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α'), όπως ισχύουν και μετά το 9/24-02-2017 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η από
14-11-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς
αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΟΥΡΔΑ Όνομα ΑΡΤΙΑΝΑ Όν. πατρός ΕΝΒΕΡ,
γεν. 26-06-1978 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.208127/2018/0004112/19-04-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
(217 Α), όπως ισχύουν και μετά το 57/07-12-2016 πρακτικό της Επιτροπής Πολιτογράφησης Νοτίου Τομέα,
Πειραιώς και Νήσων της Α.Δ. Αττικής γίνεται δεκτή η

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1750/17.05.2018

από 10-10-2013 αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
Επώνυμο ΣΟΛΟΝΤΚΟΒΑ Όνομα ΝΑΤΑΛΙΑ Όν. πατρός
ΓΙΟΥΡΙ, γεν. 29-01-1957 στην ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(9)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που έχει ολοκληρώσει πριν την
9η/7/2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην
Ελλάδα και κατά το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής
ήταν ανήλικος.
Με την αριθ. Φ. 17626/2018/0000097/17-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α') σε συνδυασμό με την
παρ. 1 του άρθρου 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α') γίνεται αποδεκτή η από
10-01-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΑΚΟ (όνομα) ΑΝΕΣΤΗΣ (πατρώνυμο) ΑΛΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
20-04-1987, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 3006-2002 σύμφωνα με την αριθ. 28925/19-12-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του
από ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΑΚΟ σε ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΑΚΟΣ.
Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι

(10)
Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών.
1. Με την Φ.17231/2017/0001684/17-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010
(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 02-09-2016 αίτηση
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΣ (BUZUKA) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (KOSTANDIN) ον.
πατρός ΣΤΑΥΡΟΣ (STAVRO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α468669,
που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 24-08-1966 και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ.
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2. Με την Φ.17240/2017/0001894/17-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010
(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 12-09-2016 αίτηση
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΗΛΙΑΣ
(ILIA) ΑΟΥΛΟΝ (AULON) ον. πατρός ΝΙΚΟ (ΝΙΚΟ), κατόχου
του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
με αριθμό Α323105, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
10-05-1978 και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ.
3. Με την Φ.17577/2018/0000240/17-04-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3838/2010
(ΦΕΚ 49/Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 04-10-2017 αίτηση
πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ (GUNELLA) ΛΕΥΤΕΡΗΣ (LEFTER) ον. πατρός ΓΙΩΡΓΟΣ (JORGO), κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α426196, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 10-08-1981 και κατοικεί στο Δήμο
ΚΕΡΚΥΡΑΣ.
Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι

(11)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθ. Φ.16883/2017/0001361/17-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
28-12-2015 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με
στοιχεία: (επώνυμο) ΧΑΤΖΙΑΣΛΛΑΝΙ (όνομα) ΛΙΕΣΑ (πατρώνυμο) ΤΖΑΦΕΡΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
29-08-1995, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2010
σύμφωνα με την αριθ. 5032/12-11-2015 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.
2. Με την αριθ. Φ.17099/2018/0000475/17-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την
παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
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22-04-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΙΜΕΡΙ (όνομα) ΝΑΪΡΝΤΑ (πατρώνυμο) ΑΝΤΡΙΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
24-11-1992, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011 σύμφωνα με την
αριθ. 2078/18-04-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.
3. Με την αριθ. Φ.17144/2018/0000045/17-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 08-06-2016 δήλωση - αίτηση του
ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΝΤΡΑΓΚΟΪ (όνομα) ΕΓΚΛΑΝΤ (πατρώνυμο) ΝΤΟΥΡΙΜ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 31-03-1998,
και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2013 σύμφωνα με
την αριθ. 2771/31-05-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.
4. Με την αριθ. Φ.17360/2018/0000047/17-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την
παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
30-12-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΟΛΛΟΥΡΙ (όνομα) ΦΑΤΜΙΡΑ (πατρώνυμο) ΡΟΜΠΕΡΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
11-12-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την
αριθ. 7387/27-12-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.
5. Με την αριθ. Φ.17363/2017/0001680/17-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
30-12-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής, με
στοιχεία: (επώνυμο) ΒΕΛΛΑ (όνομα) ΕΛΕΝΗ (πατρώνυμο)
ΙΩΣΗΦ, που γεννήθηκε στην ΟΛΛΑΝΔΙΑ την 29-02-1988,
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και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2003 σύμφωνα με
την αριθ. 3127/14-06-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.
6. Με την αριθ. Φ.17376/2017/0002160/17-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 25-01-2017 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΝΤΑΪ (όνομα) ΚΑΣΟ (πατρώνυμο) ΛΕΥΤΕΡ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 07-01-1998, και κατοικεί στο Δήμο
ΠΑΞΩΝ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν
τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς
την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016
σύμφωνα με την αριθ. 163/24-01-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.
7. Με την αριθ. Φ.17430/2018/0000055/17-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 20-03-2017 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη
συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΑΠΛΑΝΙ (όνομα) ΑΡΝΤΙΑΝ (πατρώνυμο) ΙΛΙΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-07-1997,
και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με
την αριθ. 1029/13-03-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.
8. Με την αριθ. Φ.17501/2018/0000490/17-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217
Α΄) γίνεται αποδεκτή η από 21-06-2017 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία:
(επώνυμο) ΤΣΟΥΚΑΡΙ (όνομα) ΑΓΓΕΛΟΣ (πατρώνυμο)
ΣΠΕΤΙΜ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 12-07-1997,
και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως
ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με
την αριθ. 2599/21-06-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
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Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του
ονοματεπωνύμου του από ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΡΙ σε ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΡΗΣ.
Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
Ι

(12)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τα
άρθρα 1Α και 1B του Κ.Ε.Ι.
1. Με την αριθ. Φ.17026/2017/0001289/17-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την
παρ. 5β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
18-03-2016 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΜΙΤ (όνομα) ΕΡΜΙΝΑ (πατρώνυμο) ΓΙΟΧΑΝ, που γεννήθηκε στην ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ την
10-04-1990, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη συμπλήρωση του
23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2008 σύμφωνα με την
αριθ. 181/3-2-2016 / 03-02-2016 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.
2. Με την αριθ. Φ.17395/2017/0001881/17-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 08-02-2017 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, η οποία υπεβλήθη πριν τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του, με στοιχεία:
(επώνυμο) ΜΠΡΑΧΙΜΑΪ (όνομα) ΝΤΕΡΒΙΣΙΑΝ (πατρώνυμο) ΣΕΛΜΑΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-071998, και κατοικεί στο Δήμο ΠΑΞΩΝ, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει
ως ανήλικος επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2014 σύμφωνα με
την αριθ. 173/17-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.
3. Με την αριθ. Φ.17399/2017/0001885/17-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 10-02-2017 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη συ-

19189

μπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία:
(επώνυμο) ΠΡΕΤΣΙ (όνομα) ΛΟΡΕΝΤΑΝΑ (πατρώνυμο)
ΠΑΣΟΥΚ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 25-01-1999,
και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με
την αριθ. 293/08-02-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.
4. Με την αριθ. Φ.17401/2017/0001887/17-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 13-02-2017 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, η οποία υπεβλήθη πριν τη
συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας της, με στοιχεία: (επώνυμο) ΤΣΑΚΑ (όνομα) ΝΤΑΣΙΛΑ (πατρώνυμο)
ΑΣΤΡΙΤ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 27-01-1997,
και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως
ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τάξεων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2012 σύμφωνα με
την αριθ. 7327/16-01-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.
5. Με την αριθ. Φ.17429/2018/0000053/17-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
20-03-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΣΕΧΑΪ (όνομα) ΑΝΤΟΥΕΛΑ (πατρώνυμο) ΣΩΤΗΡ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
25-01-1996, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2011
σύμφωνα με την αριθ. 598/28-02-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.
6. Με την αριθ. Φ.17434/2018/0000061/17-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 22-03-2017 δήλωση - αίτηση
του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΧΟΤΖΑ
(όνομα) ΝΤΕΝΙΣ (πατρώνυμο) ΜΥΦΙΤ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 17-07-1997, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικος αλλά πριν τη
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του επιτυχώς
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την παρακολούθηση έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2016
σύμφωνα με την αριθ. 340/28-02-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.
7. Με την αριθ. Φ.17471/2018/0000209/17-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) σε συνδυασμό με την
παρ. 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄) γίνεται αποδεκτή η από
12-05-2017 δήλωση - αίτηση της ενήλικης αλλοδαπής,
με στοιχεία: (επώνυμο) ΚΟΛΑ (όνομα) ΝΤΕΛΙΝΑ (πατρώνυμο) ΝΤΕΝΤΕ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την
20-01-1989, και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει
ολοκληρώσει ως ανήλικη επιτυχώς την παρακολούθηση
εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα την 30-06-2006
σύμφωνα με την αριθ. 6747/06-02-2017 βεβαίωση της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.
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8. Με την αριθ. Φ.17474/2018/0000211/17-04-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Β του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 – ΦΕΚ 217 Α΄)
γίνεται αποδεκτή η από 15-05-2017 δήλωση - αίτηση
της ενήλικης αλλοδαπής, με στοιχεία: (επώνυμο) ΒΟΚΑ
(όνομα) ΑΡΟΝΙΤΑ (πατρώνυμο) ΑΣΣΛΑΝ, που γεννήθηκε
στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 19-11-1997, και κατοικεί στο Δήμο
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει ως ενήλικη αλλά πριν τη
συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας της επιτυχώς
την παρακολούθηση εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2016 σύμφωνα με την αριθ. 1780/
24-04-2017 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων
Νήσων.
Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
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